Dagsorden GF 2019
Dagsorden – DA Generalforsamling den 6. april 2019:
Valg af Dirigent
Bestyrelsen foreslår: Susanne Diekema
Valg af referent samt stemmetællere.
Formandens beretning, etisk juridisk nævns beretning og udvalgenes
beretninger.
Indkomne forslag.
Fra Medlem Thomas Borgå, Akupunktur-Huset Skive er der kommet følgende
forslag:
”Alle relevante forsikringer, som indgår i vores forsikringspakke
tegnet igennem foreningen skal være frit tilgængelige for
medlemmerne på Danske Akupunktørers hjemmeside”.
”Bestyrelsen eller et udvalg nedsat af bestyrelsen eller
Generalforsamlingen gennemgår de tegnede forsikringer med
henblik på at sikre3 at vi er tilfredsstillende dækket igennem den
nuværende aftale”.
Responderer til §2 stk. 4
Rettelser til vedtægterne:
Bestyrelsen foreslår, at man retter vedtægterne til, så de svarer til nye regler.
Det foreslås, at rettelserne vedtages under et.
§2 stk. 1 Fjernes: i Danmark slettes
§3 stk. 8 Fjernes: Sagsbehandling (Der er på Generalforsamlingen april
2010 vedtaget arbejdsprocedure for nævnet) –
erstattes med: Nævnet arbejder ud fra den, en gang vedtagne,
arbejdsprocedure
§4 stk. A2 Fjernes: Hele denne paragraf bortfalder
§4 stk. A3 Fjernes: Medlemmet skal være opdateret i førstehjælp med
minimum 12 timers kursus og minimum 3 timers
opfølgningskursus indeholdende førstehjælp mindst hvert 3.

år. Vi accepterer kun kurser godkendt af Dansk Førstehjælps
Råd
Fjernes: Ovenstående A3 er gældende til den 31.12.2016, og
som besluttet på generalforsamlingen i april 2018, vil denne
pasus bortfalde, og erstattes af følgende:
§4 stk. A3
(fortsat) Fjernes: (forklaringsnote vedr. §4 stk. A3, i forlængelse af
supervisionsudvalget beretning, tilføjet november 2016: Det
skal bemærkes, at medlemmer som har godkendte
førstehjælpskurser taget før den 31.12.2015, først skal have
et opfølgningskursus på min.3 timer, senest ved udgangen af
det 3. år, hvor kurset er gennemgået. Denne note bortfalder
senest ved udgangen af 2018).
§4 stk. A5 Fjernes: - i særlige tilfælde
§5 stk. 7 Fjernes: - som er senest den 1. januar årligt. Såfremt
medlemmet undlader at betale rettidigt, kan medlemmet
overføres til B-medlemskab.
§5 stk. 11 Fjernes: - kunne gøre sig forståelig på danske og føre
optegnelser på dansk over deres
§6 stk. 7 Fjernes: - hjælp
§8 stk. 5.5
Fjernes: 1 kasserer for 2 år i ulige år.
Fjernes: 1 næstformand hvert år.
Rettelser til vedtægterne
Bestyrelsen foreslår følgende rettelser til vedtægterne, da det har
vist ikke at være foreneligt med foreningens overlevelse på lang sigt
§4 stk. A1
Minimum 300 timer i akupunkturuddannelse og 125 timer i praktik
ændres til:
- Minimum 250 timer i akupunkturuddannelse, således
kravende for RAB altid følges.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette.
§4 stk. A1.2
Som medlem af DA kan man ikke samtidig være medlem af
nogen anden brancheforening indenfor akupunktur.

§4 stk. A1.3
Efter indmeldelse som nyt medlem forpligtiger man sig til at
opdatere sin personlige side samt sørge for, at
dokumentation for uddannelse og efteruddannelse bliver lagt
ind (skannet ind) på sin personlige side indenfor max. 2
måneder – ellers opfylder man ikke kravet for medlemskab
og kan således ekskluderes.
§4 stk. A3.1
Tilføjes: Medlemmet skal som min. hvert 3. år have et
specifikt kursus i ”Sikker indstik i Thorax”, og kurset skal
mindst overholde, de fra myndighedernes side, udstukne
regler for samme.
Kurset giver ret til RAB-point efter gældende regler.
§4 stk. A6

Tilføjes: Bestyrelsen kan godkende kurser og efteruddannelser der
relaterer til TCM (Traditionel Kinesisk Medicin). Kurser og
ERFA (erfaring- og videndelingskurser), som foretages i privat regi,
skal godkendes af bestyrelsen.
TCM omfatter mange forskellige praksis, herunder akupunktur,
moxibustion, kinesisk urtemedicin, Tui Na, kostterapi, tai chi, Qi
Gong, cupping, akupunktur, akupressur, median afbalancering,
auriculo terpapi og øreakupunktur ud fra kinesiske principper.
Kurser som ikke er TCM relateret: kursus i laser-terapi, shockwaveterapi, ultralyds-terapi, fysiurgisk massage, led mobilisering og alle
øvrige manuelle behandlingerne, som normalt ikke hører ind under
vanlig akupunkturbehandling.
Kurser der ikke er beskrevet som ovenfor nævnt, skal i hver enkelt
tilfælde godkendes af bestyrelsen.

§4 stk. A6.1
Bestyrelsen indfører krav til fysisk supervision, hvilket er et krav
ifht. RAB- bekendtgørelsen.
Tilføjelse til supervision:
Supervisions udvalget kan komme på uanmeldt besøg. Et uanmeldt
besøg vil være af maksimal varighed på 30 min pr. besøg, og vil
som udgangspunkt foregå mellem kl 0800 -1600 på hverdage.
“Mødet” vil være booket online eller som en bestilt behandling pr.

telefon. Det er behandleren, der selv afholder udgiften i forbindelse
med besøget. Som udgangspunkt vil supervisionsudvalget besøge
omkring 7-10 klinikker årligt.

§4 stk. A6.2
Tilføjes: Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min.
52 timer/lektioner indenfor den sidste 3 års periode (og med
mindst 10 timer om året).
(1 time udgør 45 minutter RAB-point).
Foreningen kan ikke stilles til ansvar for, at opbevare det
enkelte medlems eksamens- / kursusbeviser, det ansvar er,
til enhver tid, medlemmet eget ansvar.
§4 stk. A7
Tilføjes: Som underviser optjener man ikke RAB-point for de
kurser, man selv afholder.
§4 stk. B4
Tilføjes: Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min.
52 timer/lektioner inden for de sidste 3 års periode (og mindst 10
timer om året), dog kan bestyrelsen og/eller supervisionsudvalget
dispenserer fra dette krav med max. 1 år ad gangen.
§4 stk. P3
Tilføjes: Man kan oppebære P-medlemskab, såfremt man allerede
er A-medlem hos DA, og kan frembringe bevis for orlov,
sygemelding eller pensionering. I særlige tilfælde kan
bestyrelsen dispensere for andre årsager.
§4 stk. Æ4
Tilføjes: Æresmedlemmet er fritaget for kontingent, men har
samme pligter og rettigheder som A-medlem
§5 stk. 5 Tilføjes: Ethvert A-, B- og Æ-medlem har pligt til at vedligeholde og
opdatere sin faglige viden.
§6 stk. 1 Tilføjes: Ethvert A-, B- og Æ- medlem…………..
§6 stk. 2 Tilføjes: Ethvert A-, B-, S-, og Æ-medlem…………..
§6 stk. 3 Tilføjes: Ethvert A-, B-, S- og Æ-medlem………..
§6 stk. 5 Tilføjes: Ethvert A- og Æ-medlem…………….

§6 stk. 6 Tilføjes: Ethvert A- og Æ-medlem…………….
§6 stk. 7 Tilføjes; Ethvert medlem kan få vejledning til indskanning af
dokumenter ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Medlemmerne har selv pligt til at opdatere deres personlige
side og sørge for, at der bliver indskannet dokumentation for
uddannelse og efteruddannelse senest 2 måneder efter
kursusafholdelse, ellers opfylder medlemmet ikke kravet for
medelemsskabet i DA og kan således ekskluderes.
§7 stk.3

Tilføjes: Alle A-, B- og Æ-medlemmer………………

§8 stk.5.5.
Tilføjes: 1 sekretær hvert år.
Tilføjes: Næstformanden vælges hvert andet år i ulige år.
Tilføjes (under revision): Kasserposten vælges af bestyrelsen
hvert år, og det kan være en ekstern konsulent som
ansættes.
§10 stk. 5
Tilføjes: Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt.
Disse kan afholdes som telefonmøde, chatmøde eller som fysisk
møde, hvis dette skønnes nødvendigt.
Ny Paragraf
§ 15 stk. 8
Eksisterende DA medlemmer, der indgår i en bestyrelse i
andre akupunkturforeninger, kan ekskluderes med
øjeblikkelig varsel.
Regnskab for det forgangne år fremlægges og bringes til
afstemning.
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse for A- B- og Smedlemmer, hvilket de fremsætter og bringer til afstemning på
selve generalforsamlingen.
Budget for indeværende år fremlægges og bringes til afstemning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og
div. suppleanter
vælges direkte af Generalforsamlingen. Intet
medlem må vælges eller sidde på nogen tillidspost i Danske
Akupunktører, såfremt medlemmet er RAB-registreret som
akupunktør andre steder end i Danske Akupunktører, dette gælder
også ad hoc udvalg:

Bestyrelsen
(afhængig af om vedtægtsændringerne er godkendt)
Der vælges:
– 1 formand for 2 år i lige år.
– 1 kasserer for 2 år i ulige år.
a. Else Dollerup Møller genopstiller ikke som kasserer, men
genopstiller gerne som sekretær.
– 1 næstformand hvert år.
a. Jan Lasota genopstiller.
- 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, som vægtes efter
stemmeantal
a. Mustafa Ceran og Lars Nielsen genopstiller til
bestyrelsesmedlemmer
-

2 Suppleanter hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

-

Etisk Juridisk Nævn

-

3 medlemmer som vægtes efter stemmeantal

-

2 suppleanter som vægtes efter stemmeantal

-

Medlemmer/suppleanter af Etisk Juridisk Nævn kan ikke have
andre tillidshverv i foreningen

-

Nævnet konstituerer sig selv.

- Supervisionsudvalget
-

1 udvalgsformand. Lars Nielsen bestrider på nuværende posten
og modtager genvalg

-

Der vælges en suppleant

- Skole-Uddannelsesudvalget
-

Der vælges 1-2 medlemmer – Mustafa Ceran sidder som formand
og modtager genvalg – Jens Christian sidder som menigt
medlem. – Begge modtager genvalg.

-

Der vælges 1 suppleant

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af
bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamling,
hvor bestyrelsen konstituerer sig.

- Arrangementsudvalget:
-

Der vælges 1 – 2 medlemmer

-

Der vælges 1 suppleant

Arrangementsudvalgets formand er til enhver tid et udpeget
medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter
Generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.
-

Forskningsudvalget:

-

Der vælges 1 formand

-

A. Lars Nielsen genopstiller som formand

-

Der vælges 1 suppleant

Når bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter
Generalforsamlingen, udpeges et bestyrelsesmedlem til at sidde i
forskningsudvalget.

-

Revisionsudvalget:

-

Der vælges 2 interne revisorer

-

a. Klaus Duedam genopstiller. Bibi B. Pedersen genopstiller ikke,
hvorfor der skal vælges en ny.

- Eventuelt
Koda / Gramex forhøjelse.
Oplæg til ny muligt samarbejdspartner.

